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Fotografisk gengivelse af Dansk Sprognævns kopi af “Vort ameri-danske Sprog”.

Ameridansk – en indledning
Nils Arne Sørensen

“Vort ameri-danske sprog”. Det er overskriften på kronikken i Aalborg
Amtstidende den 11. oktober 1951. Kronikkens forfatter, J.R. Keith Kel‑
ler, satte fokus på det, som han kaldte “den største sproglige invasion af
fremmede gloser” siden middelalderen. Det var engelske ord, han tænkte
på, men altså først og fremmest ord, der kom til Danmark fra USA,
og Keith Keller hævdede – sikkert bevidst provokerende – ligefrem, at
“ameri-dansk […] er ved at blive vores nye modersmaal”. I kronikken
blæste han til kamp mod denne tendens: “lad os værne om vores eget rigs‑
sprog, saa længe vi har det”, lyder kronikkens manende udgangsreplik.1
Den nordjyske opfordring til sprogrensning var ingen enlig svale.
Bekymring for det danske sprogs fremtid finder man med mellemrum
i pressen i begyndelsen af 1950’erne og ikke kun i provinsen: Hoved‑
stadsblade som Berlingske Tidende, Information, Kristeligt Dagblad og
Politiken gav også bekymringen spalteplads, og metaforikken i artiklerne
er mere end sigende: Her skrives om “smitte”, “invasion” og “oversvøm‑
melse” – det var altså sygdomme, krig og naturkatastrofer, læserne fik
som sammenligningsgrundlag. Redaktør Aage Mogensen ønskede sig i
1952, at Holberg kunne få sig en arvtager, der kunne gøre det samme
med “Johnny fra Kentucky”, som den gamle mester havde gjort med
Jean de France; et par år tidligere havde journalist Gert Andersen hæv‑
det, at det drejede sig om meget mere end sprog: “Det kan gælde vor
Eksistens som Folk.”2
Siden 1950’erne er en tilsvarende bekymring regelmæssigt kommet
til udtryk. Keith Kellers nyskabelse, ameridansk, er således blevet genop‑
fundet i både 1964 og 1986, og i 1997 advarede sprogforskerne Michael
Herslund og Niels Davidsen-Nielsen i meget stærke vendinger mod den
sproglige invasion, som de så “som det synlige udtryk for en verdens‑
omspændende økonomisk og kulturel ensretning”. Konsekvensen ville
blive, at “det indfødte sprog bliver et andenrangs bondesprog, mens …
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engelsk mere og mere optræder som et magthaversprog, der indhyller
selv de banaleste produkter i en aura af amerikansk kultur”.3
At se sprogforskere som energiske fortalere for sprogrøgt er usæd‑
vanligt i Danmark. Tværtimod har sprogforskere generelt været mildest
talt skeptiske over for både behovet for og nytten af at beskytte det
danske sprog mod fremmed indflydelse. Symptomatisk er den kopi af
Keith Kellers kronik, som man finder i Dansk Sprognævns udklipsarkiv,
forsynet med kommentarer som “hvorfor?”, “og hva[d] så?”, “pjat!” og
“vrøvl”. Mere seriøst har sprogforskere påpeget, at sprog er levende og
altid har fornyet sig – ikke mindst gennem påvirkning udefra. Hvad
“truslen” fra den engelsk-amerikanske “invasion” angår, peges der på, at
procentandelen af låneord fra engelsk er meget lav (under 2 %), mens
systematiske undersøgelser af nye ord viser, at det absolutte flertal af
nyregistrerede ord på dansk siden 1955 (året, hvor Dansk Sprognævn
blev oprettet) er pæredanske konstruktioner.
Det danske sprogs eksistens var altså ikke i fare i 1950’erne, og det er
det heller ikke i dag, hvis man skal tro de fleste sprogforskere. Til gengæld
er det helt tydeligt, at de fleste ord, der er kommet til det danske sprog
udefra siden 2. Verdenskrig, kommer fra engelsk. If. en undersøgelse
lavet af Pia Jarvad stammede 38 % af nye danske ord i perioden 1955‑98
enten fra engelsk eller var inspireret af engelsk; kun 5 % stammede fra
andre sprog end engelsk.4 At det engelske sprog har fået den rolle, er
der en enkel forklaring på: “Sprogets udvikling afspejler den kulturelle
dominans”, som sprogforskeren Fritz Larsen har formuleret det.5 Selv
om sprogpuristernes dommedagsprofetier på det danske sprogs vegne var
og er vildt overdrevne, så har de naturligvis rod i en historisk udvikling,
hvor det danske samfund er blevet stærkt påvirket af USA.

Den amerikanske vej
For at forstå denne udvikling bliver vi nødt til at vende blikket mod
USA. Fra midten af 1800-tallet stod USA for europæerne først og frem‑
mest som et udvandringsmål, et mulighedernes land, hvor millioner af
europæere håbede at kunne skabe sig et bedre liv end hjemme. Men det
var langtfra kun kommende indvandrere, der interesserede sig for USA.
Interessen for den amerikanske kamp for uafhængighed og for det nye
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politiske system, som amerikanerne opbyggede omkring deres forfatning
fra 1787, var stor i Europa. Det var ikke blot almindelig nysgerrighed,
der drev interessen, men også en opfattelse af, at USA kunne repræ‑
sentere Europas fremtid. Som den mest berømte tidlige skildrer af det
amerikanske politiske system, Alexis de Tocqueville, skrev i indledningen
til Demokratiet i Amerika (1835‑40), tog han til Amerika i håbet om at
kunne “uddrage nogle lærdomme, som vi kan have gavn af ”.6 Efter den
amerikanske borgerkrig (1861‑65) bredte interessen for det samfund,
som europæiske indvandrere og deres efterkommere byggede op på den
anden side af Atlanterhavet, sig yderligere. Det blev nemlig stadig mere
klart, at det ikke kun var, når det gjaldt politik, at den nye verden var
anderledes end den gamle.
I årene efter borgerkrigen buldrede industrien i USA frem, og allerede
år 1900 var landet verdens største industrination. Den tidlige amerikan‑
ske industri kopierede britiske forbilleder – det var ikke noget tilfælde,
at byen Derryfield i New Hampshire, der blev hjemsted for, hvad der
udviklede sig til USA’s største tekstilfabrik, blev omdøbt til Manchester.
Men amerikanerne nøjedes ikke med at kopiere. Allerede i 1840’erne
skrev besøgende hjem om et særligt amerikansk produktionssystem, hvor
fremstillingen af indviklede apparater som ure og geværer blev opbrudt i
enkeltprocesser, hvor enkeltdelene blev massefremstillet og siden samlet.
Det var arbejdsdeling på et højere niveau, end man kendte i Europa, og
et afgørende skridt hen mod den masseproduktion, der kom til at præge
store dele af amerikansk industri fra slutningen af 1800-tallet – og altså
før Henry Ford introducerede samlebåndet i bilproduktionen i 1913.
På det tidspunkt var amerikanske storvirksomheder for længst begyndt
at arbejde systematisk med ikke bare masseproduktion, men også pro‑
duktudvikling (det industrielle forskningslaboratorium er en amerikansk
opfindelse), virksomhedsorganisation og markedsføring. I landbruget
var parallellen til industriens masseproduktion mekaniseringen, hvor
den benzindrevne traktor (af TRACtion moTOR) fra 1901 drastisk re‑
ducerede behovet for trækdyr og arbejdskraft, mens introduktionen af
syntetiske sprøjtemidler efter 1945 satte produktiviteten yderligere i vejret.
Masseproduktionen krævede et massemarked. Det blev i vid udstræk‑
ning skabt af den voldsomme befolkningsvækst, som indvandringen
skabte, men også af at USA fra 1820’erne blev bundet sammen af en
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Da gårdejer Valdemar Jacobsen fra Uggerby i 1934 gjorde sit livs rejse – en tre
måneders tur til USA for at besøge sine fire udvandrede børn – var han ikke over‑
raskende meget optaget af landbrugsforhold. I sin rejseskildring skriver han om
jordbundsforhold, ukrudt og den slemme tørke, der hærgede, men han skriver også
detaljeret om arbejdsmetoder og de mange landbrugsmaskiner. Særlig imponeret
var han af en “høstmaskine, [der] blev trukket af en stor traktor, tog 10 fod bred
skår og tærskede det med det samme. Halm og agner røg bagud, hveden blev ført
op i en stor jernbeholder. […] den kunne vist høste adskillige hundrede bussel om
dagen [læs: bushel; en bushel hvede = ca. 27 kg], det var en fornøjelse af se på denne
maskine.” Amerika var for Jacobsen “teknikkens land”, som var domineret af “elek‑
tricitet og biler”, og hvor omtrent alt var større og gik stærkere – landbrugsmaskiner,
biler, tog, butikker og selvfølgelig byerne, med deres skyskrabere, der om aftenen
“lå badet i et lyshav” med “lys, der løb op og ned af disse høje bygninger, så det
næsten så ud som om det hele stod i flammer”. Jacobsen var en nysgerrig iagttager
og tydeligt imponeret – også over den amerikanske ligefremhed og venlighed. Men
han var også en sindig jyde. Ikke alt var bedre, fx telefonerne fandt han gammeldags
og postvæsnet tilbagestående. Og så gik det tydeligvis den missionske Jacobsen på,
at mange amerikanere, han mødte, var udpræget materialistiske – “dollarsjægere,
som mener, at penge er det højeste gode”. På billedet ses en mejetærsker fra staten
Washington, 1941.
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stadig mere finmasket infrastruktur (kanaler, jernbaner, telegraf og tele‑
fon), der gjorde landet til ét sammenhængende marked. Her udvikledes
sig i anden halvdel af 1800-tallet konturerne til det, vi siden slutningen af
1950’erne har kaldt et forbrugersamfund, fordi stribevis af amerikanske
virksomheder fik blik for, at man kunne tjene gode penge ved at lave
billige, massefremstillede varer til almindelige mennesker. Det var ikke
finans- og industrifyrsters luksusforbrug, der drev udviklingen af dette
forbrugersamfund, men byernes middelklasse, farmerne på landet og i
stigende grad også arbejderne, der for de flestes vedkommende havde hø‑
jere indkomster end deres europæiske klassefæller. Dette masseforbrug af
masseproducerede varer bestod af livsnødvendigheder som fødevarer (fx
konserves), sko og tøj, men også nymodens forbrugsgoder som G
 eorge
Eastmans Kodak-kamera (1888).
Masseforbruget bredte sig ind i kulturens verden, hvor opfindelsen
af rotationspressen og rasterklichéen var de teknologiske forudsætninger
for billige aviser, blade og romaner. Den første dime novel udkom i 1860,
og det blev en salgssucces, der fik hundredvis af efterfølgere. Teaterdi‑
rektører udviklede formater, der blandede sang, dans og cirkusoptræden
(og ikke ruttede med hverken farver eller knaldeffekter), mens jernbane‑
nettet gjorde det muligt at holde teater- og cirkusforestillinger nærmest
permanent i sving med det resultat, at billetprisen kunne sættes ned
og publikums størrelse stige. En særlig variant udviklede den tidligere
bøffeljæger og veteran fra indianerkrigene Buffalo Bill Cody, da han i
1882 lancerede sit Buffalo Bill’s Wild West-show, der i tableauer genskabte
scener fra indianerkrigene, bøffeljagter og andre dramatiske begivenheder,
som blev opført for tusindvis af tilskuere i de amerikanske storbyer (og
siden i Europa). Et helt afgørende og gennemgående træk ved denne
industrialiserede kulturproduktion var, at producenterne forstod, at deres
publikum, som bestod af første og andengenerationsindvandrere, kun
havde et begrænset forestillingsfællesskab, som man kunne bygge på. I
stedet måtte man udnytte letgennemskuelige effekter, sangbare refræner,
enkle karakterer og plots. Resultatet blev en populærkultur, der skulle
vise sig meget velegnet til eksport.
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Amerika som forbillede
Den særligt amerikanske kombination af masseproduktion, masseforbrug
og massekultur var således langt hen ad vejen på plads ved indgangen til
1900-tallet. Det samme var de første amerikanske forsøg på at eksportere
resultaterne til Europa og europæiske forsøg på at lære af amerikanerne.
Det var en udvikling, som voksede næsten eksplosivt i årene efter 1.
Verdenskrig, og selv om den store økonomiske krise fra 1929 pillede en
god del af glansen af USA som økonomisk forbillede, så var det samme
slet ikke tilfældet, når det gjaldt den amerikanske populærkultur.
Alligevel er det langtfra tilfældigt, at det var i årene lige efter 2. Ver‑
denskrig, at bekymringen for den amerikanske påvirkning af det danske
sprog for første gang blev tydelig. Krigen og dens følger betød nemlig,
at den amerikanske påvirkningskraft blev voldsomt forøget. Det skyldtes
selvfølgelig, at USA stod som sejrherre med den pondus, det gav. Men
det skyldtes også, at mens store dele af Europa (og Asien) var ødelagt
efter krise og krig, havde krigen bragt den amerikanske økonomi op i
højeste gear efter 1930’ernes krise. I 1945 var USA uden nogen sammen‑
ligning verdens stærkeste økonomi, og de amerikanske tropper, der havde
hjulpet med at befri Europa, blev set som repræsentanter for ikke bare
frihed, men også en velstand, der i europæiske øjne var tæt på ufattelig.
Ganske typisk rapporterede en studiegruppe bestående af arbejdsgivere
og fagforeningsrepræsentanter fra skotøjsindustrien, der som del af Mars‑
hallhjælpen besøgte USA i 1952, om den i deres øjne overvældende høje
levestandard med ”et forbrug, som efter danske forhold på mange måder
må karakteriseres som tangerende det, som vi er tilbøjelige til at betragte
som spild”.7 Til den amerikanske økonomiske styrke skal lægges den
politiske: Den amerikanske stat valgte efter 1945 at fastholde et omfat‑
tende globalt engagement og blev under den kolde krig Vesteuropas og
Danmarks beskyttelsesmagt. Derfor blev den amerikanske stat en ny og
stærk aktør, når det gjaldt amerikansk påvirkning: Det skete gennem
Marshallhjælpen fra 1948, NATO-samarbejdet fra 1949 og en stribe af
udvekslings- og samarbejdsprogrammer fra begyndelsen af 1950’erne, der
alle skulle udbygge båndene mellem USA og deres allierede med USA
som den generøse storebror, der inviterede sine europæiske venner til at
dele amerikanske værdier og velstand.
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Efter 1945 kom amerikanerne og amerikansk påvirkning derfor her
og der og alle vegne. Det kunne man selvfølgelig mærke på sproget, hvor
dansk lånte amerikanske ord på områder fra arkitektur og til økonomi
(og mangt og meget andet mellem disse alfabetiske yderpunkter), som
Helene Hye Christensens systematiske analyse af amerikansk-engelsk
indlån til det danske sprog i perioden 1945‑75 har vist.8
I de fortællinger om møder mellem danskere og USA og det ame‑
rikanske, som følger, vil læseren møde både arkitekter og læse om øko‑
nomi, men også stifte bekendtskab med en lang række andre eksempler
på, hvordan danskere har forsøgt at lære af amerikanske forbilleder,
bearbejde amerikanske forbilleder eller afvise Amerika som forbillede.
Der er en overvægt af artikler om de første tyve år efter 2. Verdenskrig.
Det afspejler, at her var den amerikanske påvirkningskraft særlig stor,
men også at det er den periode, der er bedst undersøgt. Tidslinjerne
går imidlertid tilbage til slutningen af 1800-tallet, og mellemkrigstiden
optræder hyppigt. Enkelte bidrag rækker ind i 1970’erne og 1980’erne,
men man vil lede forgæves efter fortællinger om vigtige dansk-ameri‑
kanske møder omkring nye fænomener som computere, elektroniske
dukkehuse, hip-hop og sociale medier. De fleste kapitler fortæller om
konkrete møder, andre om længere udviklingshistorier, men fælles for
dem er, at de alle er tænkt som brikker til den meget større og vigtige
fortælling om amerikaniseringen af Danmark og danskerne hen over de
sidste næsten 150 år.
De har været sjove at skrive; det håber vi kan mærkes.

Litteraturorientering
Selv om anslaget i denne bog er tilstræbt let, så synes vi, at det er god
tone, at læseren kan se forfatterne en smule over skuldrene og måske
endda få inspiration til at søge mere viden. Derfor er der henvisninger
ved alle bogens citater (de står som slutnoter efter hver artikel) og måske
vigtigere: hver artikel er forsynet med en kort litteraturorientering, der
kan bringe læseren videre, men ofte også fortæller lidt om artiklernes
tilblivelseshistorie.
Som helhed er bogen udsprunget af forskningsprojektet “Amerikansk
på dansk”, som var finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kom‑
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munikation i perioden 2008‑2011. Forskningsprojektet resulterede i tre
ph.d.-afhandlinger, fem antologier, en monografi og en stribe forsk‑
ningsartikler i danske og internationale tidsskrifter. De skal ikke remses
op her; mange dukker op undervejs i forbindelse med de enkelte artik‑
ler. De fleste bidragsydere har været mere eller mindre tæt knyttet til
projektet, men nye er kommet til; amerikanisering er det ikke så let at
blive færdig med.
I amerikaniseringsprojektet har vi ofte brugt låneord fra amerikansk
som genveje til at lokalisere områder, hvor amerikansk indflydelse har
gjort sig gældende, og derfor var det nærliggende at bruge sprogrøgts‑
debatten som indgang til denne bog.
Den amerikanske samfundsudvikling, som er forudsætningen for
den amerikanske påvirkning af resten af verden, kan man læse om i
talrige værker om amerikansk økonomisk, kulturel og politisk historie.
Gode introduktioner til centrale temaer er Walther Licht: Industrializing
America, Baltimore 1995, og Martha Bayles’ essay “Popular Culture” i
P.H. Schuck og J.Q. Wilson (red.): Understanding America, New York
2008. Et veloplagt overblik over europæernes opfattelser af USA i langt
historisk perspektiv findes i C. Vann Woodward: The Old World’s New
World, New York 1991. Den amerikanske påvirkning har været en helt
central del af Europas nyeste historie og er naturligvis blevet analyseret
i en lang række værker. De fleste er enten casestudies eller forsøg på
at skrive denne historie nationalt (som vi også gør her), men der er
en håndfuld bøger, der anlægger bredere tilgange. Den kendteste er
Richard Pells: Not Like US, New York 1997. Kan man tysk, skal man
i stedet læse Harm Schröter: Winners and Losers. Eine kurze Geschichte
der Amerikanisierung, München 2008; den er både bedre og kortere.
Meget læsværdige hovedværker inden for denne litteratur er Victoria de
Grazia: Irresistible Empire. America’s Advance through 20th Century Europe,
Cambridge, MAs. 2005, og David Ellwood: The Shock of America: Europe
and the Challenge of the Century, Oxford 2012.
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